ПРОТОКОЛ № 5
Нарада тренерської ради федерації стрільби з лука України.
26-29 травня 2015р.
Члени тренради:
державний тренер
Головний тренер
тренер молодіжної збірної
голова тренерської ради
Львівська обл.
Харківська обл.
Чернівецька обл.
Сумська обл.
Рівненська обл.
Черкаська обл.
Херсонська обл.

Пінчук М.Г.,
Сидорук В.В.,
Михайленко В.А.,
Осипенко О.Г.,
Колядінцева С.О.,
Ксенофонтов О.О.,
ЯрмістийВ.В.,
Гаркуша Є.В.,
Авдєнтов О.М.,
Калініченко Н.А.,
Павлов В.О.

Тренери молодіжної збірної команди України Міхайленко В.А. та Гавелко М.П. надали на
затвердження тренерській раді федерації стрільби з лука України список спортсменів для участі в
чемпіонаті світу серед молоді, які були відібрані згідно системи відбору.
Юніори:
1. Макаревич Сергій,
2. Куций Валентин,
3. Попович Максим
Юніорки:
1. Гнип Соломія,
2. Лукьянова Наталя,
3. Трапезнікова Соломія

Прізвище, ім’я

Кадети:
1. Головко Марк,
2. Мусіяка Іван,
3. Кожокарь Іван.
Кадетки:
1. Іванова Таїсія,
2. Шмульська Ірина,
3. Мазорчук Катерина.
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За список проголосували : ЗА-8, ПРОТИ-0, УТРИМАВСЯ-1, не голосувало-2
Тренерська рада вважає недальновидною позицію міністерства молоді та спорту України не
відряджати юнаків на чемпіонат світу зі стрільби з лука в США. Ми вважаємо, що у юнаків не
виявився їхній максимальний результативний потенціал у зв’язку з мінімальною кількістю
закордонних змагань де юнаки набувають досвід. І саме на чемпіонаті світу очікується прояв
максимальних результатів сезону і є всі можливості здобути медалі.

2

Наполягаємо в майбутньому міністерство молоді та спорту України враховувати рішення
та вимоги тренерської ради федерації стрільби про склад та доцільність участі молодіжної
команди в міжнародних змаганнях.
А також звертаємо увагу на некоректний розподіл фінансів, де національна команда
України забезпечується в максимальному обсязі, а участь у міжнародних змаганнях молодіжної
команди (яка є резервом національної збірної команди України стрільби з лука) в більшому
покладається на спонсорів та батьків.

Голова тренерської ради ФСЛУ
_olegek@ukr.net

О.Г.Осипенко

